Wagnerlaug
Generalforsamling den 20.2.2016
Dirigent: Per Jensen
Referent: Kirsten Pedersen
12 hustande repræsenteret.
Formandens beretning:
Ristene på vejen larmer, når man kører over dem.
Festteltet er røget på lossepladsen.
Forsøgt kontakt til Jane Murmann uden held, men hækken klippet ved Kaj Bech.
Der er ryddet lidt i buskadset.
Regnskab:
Der er en på ca. 6000 for græsslåning som er forsinket i forhold til regnskabsåret 2015
bliver betalt i 2016. Regnskab godkendt.
Budget:
Skal der sættes flere penge af til vejkonto? Vejene er ved at være slidte nogle steder. Vi
skal have undersøgt hvad det kosterat få det repareret.
Overskuddet er ca. 55.000 kr. Det skal ikke overføres til vejkonto. Vejkonto kan ikke
røres til andet end vedligeholdelse af vejen.
Indkomne forslag:
Der er forslag om at skifte ristene så de ikke larmer. Der er et tilbud på 4000 kr. pr rist.
De der trænger mest skal skiftes. Bestyrelsen skal undersøge behovet. De har fået
bemyndigelse til at sætte arbejdet i gang. Pengene tages fra vejkontoen.
Forslag fra Ole og Per. Alt der ikke er større træer skal fældes og kvases mellem træerne
ved stien. Dette skal gøres af et firma i udbud. Indskærpes at det er fælles område der
ikke kan bruges privat. Må ikke bruges til affald. Det skal gøre området mere åben og
lyst.
Herefter diskussion om at tynde ud i træerne. Bo ønsker at få fældet ud for sin grund.
Linda vil gerne have at de der bor i husene ud mod stien er med til at bestemme, hvor
åben der skal være.
Webersvej rydder ikke på deres side af stien, så der opfordres til at så mange som muligt
klager ved kommunens hjemmeside Teknisk udvalg.
Vi diskuterer om der er råd til at vedligeholde området professionel efter udtynding.
Der skal mærkes de træer op som aftales at fælde.
Hvad kan beboerne selv gøre – for at holde prisen nede.
Jens giver øl til arbejdslørdag.
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Selve forslaget om firmarydning af alt buskads til afstemning. 4 stemte JA - 7 stemte
NEJ - 1 BLANK.
Budget:
Godkendt.
Fastsættelse af kontingent:
Kontingentstigning på 250 kr. fra 2017. Til alt 1250 kr. årligt som stadig betales sammen
med ejendomsskatten.
Bestyrelsen undersøger prisen på ny vejbelægning.
Bestyrelse:
Jytte ønsker ikke genvalg. Per Kock valgt i bestyrelsen.
Ivan genvalgt.
Jens er suppleant.
Bilagskontrollant: Heinrich og Kirsten
Suppleant: Linda
EVT.

Arbejdslørdag med træ fældning og oprydning. Der lejes flis maskine.
Der nedsættes en arbejdsgruppe vedr. træfældning som består af Linda nr. 39 Jens nr. 35
og Bo nr. 79 samt bestyrelsen. De mødes den 5 marts kl. 9.00
Der er 30 år jubilæum på vejen i år. Hvorfor vi gerne vil have en rigtig god
jubilæumsfest og festudvalget består af Bo, Jens, Preben og Per.
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